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ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ

Портал за отворени 
данни

(10 875)

Централизиран национален уеб-портал, който 
осигурява механизми за автоматично и ръчно 
публикуване, управление и търсене на набори от 
данни, предоставени в отворен, машинночетим 
формат, заедно със съответните метаданни



ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ

Публикуване
Спазване на срокове
Трудности и 
предизвикателства



ОСНОВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Отворени данни  – публичната информация, публикувана в отворен, машинночетим формат, 
позволяващ повторна употреба за търговски и нетърговски цели

Машинночетим формат  – структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат 
позволява софтуерни приложения  да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, 
вкл. само отделни факти

Отворен формат - не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за 
повторната употреба на съдържанието и е предоставен без ограничения



УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ДАННИ

Информацията е публикувана в отворен, машинночетим формат, позволяващ директна повторна 
употреба на данните (CSV, RDF, XML, JSON и др.)

Права за свободно повторно използване, обработка, съпоставяне с други отворени данни и 
разпространение, без ограничения за търговска или нетърговска цел

Достъпът е безплатен и публичен или се заплаща минимална такса, покриваща само преките 
разходи за предоставяне на набора от данни

Изключва се информация, съдържаща лични данни и класифицирана информация



ОТВОРЕНИ ФОРМАТИ

Comma-Separated Values (CSV)

Tab-Separated Values (TSV)

Extensible Markup Language (XML)

JavaScript Object Notation (JSON)

Resource Description Format (RDF)



СРАВНЕНИЕ НА ФОРМАТИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТВОРЕНИТЕ ДАННИ

• Пълнота 

• Първичност

• Актуалност

• Достъпност

• Възможност за машинна обработка

• Липса на дискриминация

• Без ексклузивност/привилогерованост

• Открити лицензи



ОЦЕНКА НА ОТВОРЕНИТЕ ДАННИ



ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1024  - РАЗПОРЕДБИ

• Стимулиране на повторното използване на информацията
• Насърчаване на достъпа до динамични данни
• Увеличаване на данните с висока стойност
• Задължаване предоставянето на ограничен брой набори от данни с висока 

стойност във всички държави
• Предотвратяване възникването на нови форми на изключителни 

договорености
• Ограничаване на изключенията от принципа за пределните разходи
• Разширяване на обхвата на отворения достъп до данни на публичните 

предприятия



ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1024  - РАЗПОРЕДБИ

• Всяка информация, която не е защитена по специален ред, следва да е 
публично достъпна

• Задължение за активно публикуване от страна на организациите от 
обществени сектор

• Предоставянето на информацията е принципно безплатно или на пределни 
цени

• Прозрачност на условията и ценообразуването

• Гаранции за равни условия на предоставяне на информация

• Специализиран контрол на режима на предоставяне на ИОС



НАБОРИ ОТ ДАННИ С ВИСОКА СТОЙНОСТ - HVD

Данни с потенциал – набори от данни с висока стойност (HVD):

• Определяне на списък с тематични категории HVD в Приложение I
• Геопространствени данни;
• Наблюдение на Земята и околната среда;
• Метеорологични данни;
• Статистика;
• Дружества и собственост на дружествата;
• Мобилност

• Приемане на делегирани актове за изпълнение в съответствие с член 290 от 
ДФЕС.

Проект на Регламент за изпълнение на 
Комисията, определящ списък на специфични 
набори от данни с висока стойност и 
условията за тяхното публикуване и повторна 
употреба, включително техното приложение



ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - МЕУ

• да предлага ежегоден списък с набори от данни (чл. 15б, ал. 3 от ЗДОИ);

• да създаде и да поддържа Портал за отворени данни (чл. 15г, ал. 2 от ЗДОИ);

• да изготвя на всеки три години обобщен доклад за наличието на 
информация за повторно използване (чл. 16а, ал. 1 от ЗДОИ);

• да установява нарушения по чл. 15г, ал. 2 от ЗДОИ (чл. 43, ал. 1 от ЗДОИ);

• да издава наказателни постановления относно чл. 15 г, ал.2 (чл. 43, ал. 2, т.4 
от ЗДОИ).



ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - ООС

• да планират ежегодно поетапното публикуване в интернет в отворен формат на 
информационните масиви и ресурси, които поддържат (чл. 15б, ал. 1 от ЗДОИ);

• да публикуват на Портал за отворени данни информацията по чл. 15б, ал. 1 
достъпът до която е свободен (чл. 15г, ал. 2 от ЗДОИ);

• да включват в ежегодните си цели за дейността, такива свързани с осигуряване на 
поетапното публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси по чл. 
15б, ал. 1 ;

• да изпращат ежегодни отчети на администрацията на Министерския съвет доклади 
за наличието на информация за повторно използване (чл. 16а, ал. 1 от ЗДОИ);

• да публикуват съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена 
информация и повторно използване на информацията (чл. 15а, ал.2).



НАРЕДБА КЪМ ЗДОИ (НСУПИИОСНПОФ)

• изискванията за създаването и поддържането на обществена 
информация в отворен формат; 

• редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за 
отворени данни по чл. 15г, ал. 1 от ЗДОИ;

• стандартните условия за повторно използване на информация от 
обществения сектор.



СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 



СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ - ПОД 



ЗАПЛАЩАНЕ/ТАКСИ

• Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване 
безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля 
материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на 
информацията

• Не се прилага:
• (1)   Организации, задължени да реализират приходи за покриване на 

значителна част от разходите, свързани с изпълнението на обществената 
задача 

• (3)   От библиотеки, включително библиотеки на висши  училища, музеи 
и архиви



ОТВОРЕНИ ДАННИ И ПРЕВОД

• данните като „гориво“
• публични данни, подлежат на повторно използване и споделяне
• стандарти и оперативна съвместимост
• преодоляване на езиковите бариери
• регистрация в платформата e-translation
• материали и данни са важни и са ценни за самообучението на различните 

системи в ЕС
• събиране и публикуване на данни (вкл. езикови) - с фокус върху двуезикови

и многоезикови данни
• качество и предизвикателства в превода – метаданни и ресурси



ОТВОРЕНИ ДАННИ И ПРЕВОД - ПОД



МЕУ И ПРЕВОД - ЕПДАУ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Рени Борисова

Държавен експерт

Дирекция "Политики за електронно управление"

Министерство на електронното управление

Email: r.borisova@egov.government.bg

https://egov.government.bg/

https://data.egov.bg/
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